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Comunicació eficaç oral i escrita                                                                                                                      
Comunicar de forma oral i escrita amb altres persones coneixements, procediments, resultats i idees. Participar en debats sobre temes propis de l'activitat de 

l'enginyer tècnic en informàtica 

 

Treball en equip                                                                                                                                                   
Ser  capaç  de  treballar  com  a membre  d'un  equip,  ja  sigui  com  a  un membre més,  ja  sigui  realitzant  tasques  de  direcció,  amb  la  finalitat  de  contribuir  a 

desenvolupar projectes d'una manera pragmàtica i amb sentit de la responsabilitat; assumir compromisos tenint en compte els recursos disponibles. 

 

Ús solvent dels recursos d’Informació                                                                                                            
Gestionar  l'adquisició,  l'estructuració,  l'anàlisi  i  la  visualització  de  dades  i  d'informació  de  l'àmbit  de  l'enginyeria  informàtica,  i  valorar  de  forma  crítica  els 

resultats d'aquesta gestió. 

 

Aprenentatge Autònom                                                                                                                                     
Detectar carències en el coneixement propi i superar‐les mitjançant la reflexió crítica i l'elecció de la millor actuació per ampliar aquest coneixement. Capacitat 

per a l'aprenentatge de nous mètodes i tecnologies, i versatilitat per a adaptar‐se a noves situacions. 

 

Actitud adequada davant el treball                                                                                                                
Tenir motivació per a  la realització professional  i per a afrontar nous reptes, tenir una visió àmplia de  les possibilitats de  la carrera professional en  l'àmbit de 

l'enginyeria en informàtica. Sentir‐se motivat per la qualitat i la millora contínua, i actuar amb rigor en el desenvolupament professional. Capacitat d'adaptació 

als canvis organitzatius o tecnològics. Capacitat de treballar en situacions de carència d'informació i/o amb restriccions temporals i/o de recursos. 

 

Raonament                                                                                                                                                          
Capacitat de raonament crític,  lògic i matemàtic. Capacitat de resoldre problemes en  la seva àrea d'estudi. Capacitat d'abstracció: capacitat de crear  i utilitzar 

models que reflecteixin situacions reals. Capacitat de dissenyar i realitzar experiments senzills, i analitzar‐ne i interpretar‐ne els resultats. Capacitat d'anàlisi, de 

síntesi i d'avaluació. 

 

 

 

Observacions (si procedeix)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signat: Tutor/a de la pràctica i segell de l’empresa 

En  .....................................................................................  a  ..............  de  .................................................. de 201... 

 

 

Aquesta  informació  serà  reservada  al  professor  tutor  de  l'estudiant  i  a  la  Comissió  de Relacions  amb  les  Empreses  de  la  FIB  (CREF).  Serà 

utilitzada, conjuntament amb l'informe emès per l'estudiant, per avaluar la pràctica realitzada. Fora d’aquestes comissions només podrà fer‐se 

un ús estadístic. 
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